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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá zprávy Komise o kontrole uplatňování práva EU; je přesvědčen, že tyto zprávy jsou 
klíčovým nástrojem pro zajištění demokratické kontroly správného provedení práva EU 
ve vnitrostátních právních předpisech a jeho uplatňování; domnívá se, že tato kontrola 
má zásadní význam z hlediska odhalování rizik pro právní stát ve fázi, kdy ještě není 
nutná formální reakce;

2. naléhavě vybízí Komisi, aby posílila veřejnou debatu o své výroční zprávě o kontrole 
uplatňování práva EU; zdůrazňuje, že je třeba otevřít tuto debatu co nejširšímu okruhu 
občanů, a konstatuje, že občanská společnost by mohla být také zapojena v rámci 
konference o budoucnosti Evropy;

3. žádá Komisi, aby dále podporovala členské státy při provádění a uplatňování právních 
předpisů EU prostřednictvím iniciativ na budování institucionálních a správních 
kapacit;

4. zdůrazňuje význam právního státu jako předpokladu řádného monitorování a 
uplatňování práva EU; vyjadřuje vážné znepokojení nad všeobecnými nedostatky při 
uplatňování pravidel právního státu v řadě členských států, jež jsou podrobně uvedeny 
ve zprávě Komise o právním státu za rok 2020; vyzývá Radu, aby spolupracovala s 
Parlamentem na urychleném dosažení dohody ohledně návrhu nařízení o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech předloženého Komisí (COM(2018)0324);

5. zdůrazňuje, že zajištění souladu s právními předpisy EU má zásadní význam pro 
vytváření rovných podmínek; zdůrazňuje, že je třeba setrvale zdokonalovat mechanismy 
zaměřené na zajišťování toho, aby bylo přijímání předpisů plně v souladu se 
Smlouvami, obzvláště se zásadami svěření pravomocí, subsidiarity a proporcionality, 
jak je stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii, se zásadou loajální spolupráce podle 
článku 13 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a se zásadou rovnosti před zákonem, kterou 
stanoví článek 20 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“); připomíná 
dále, že účinnost právních aktů EU (která závisí i na správnosti a včasnosti jejich 
provedení ve vnitrostátním právu) tvoří klíčový prvek právní jistoty a řádného 
uplatňování práva;

6. zdůrazňuje, že normy Evropské unie musí být formulovány jasně a srozumitelně a musí 
respektovat zásadu právní jednoznačnosti, transparentnosti a právní jistoty; zdůrazňuje, 
že právní předpisy Evropské unie musí jasně definovat práva a povinnosti, jež musí 
dodržovat subjekty, kterým jsou normy určeny, obzvláště orgány EU a členské státy; 
navrhuje zvážit úlohu právně nezávazných pokynů, které by mohly členským státům 
pomáhat při procesu provádění; vyjadřuje politování nad nejednotností při uplatňování a 
výkladu právních předpisů EU, kterou lze přičítat nesprávným překladům právních 
textů; vyzývá proto Komisi, aby zvýšila úsilí o zajištění správného překladu přijatých 
právních předpisů EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby vedly a zintenzívnily dialog 
a výměnu osvědčených postupů s cílem řešit nedostatečnou jednoznačnost a 
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transparentnost při tvorbě pravidel v rámci provádění práva EU;

7. připomíná, že uplatňování práva EU zahrnuje plné dodržování sdílených hodnot, včetně 
základních práv, demokracie a právního státu, jak je stanoví článek 2 Smlouvy o EU 
(dále jen „SEU“); vyjadřuje znepokojení nad zhoršující se situací v oblasti právního 
státu v některých členských státech, na niž poukazuje zpráva Komise o právním státu z 
roku 2020; opakuje, že podporuje vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní 
stát a základní práva, který by se řídil interinstitucionální dohodou mezi třemi orgány a 
spočíval by v ročním cyklu monitorování unijních hodnot pokrývajícím všechny 
aspekty článku 2 SEU; má za to, že dostupné nástroje, které nám poskytují Smlouvy, by 
měly být zdokonaleny, a navrhuje, aby se touto otázkou zabývala konference o 
budoucnosti Evropy;

8. zdůrazňuje klíčovou úlohu vnitrostátních parlamentů, popřípadě regionálních 
parlamentů, při kontrole návrhů právních předpisů EU před legislativní fází, přičemž 
připomíná, že tato úloha také členským státům umožňuje zdokonalit kvalitu a včasnost 
provádění předpisů EU ve vnitrostátním právu; konstatuje, že stávající formy 
spolupráce s vnitrostátními parlamenty, jako jsou meziparlamentní delegace nebo 
postupy zapojující vnitrostátní parlamenty do výměny informací o tvorbě a uplatňování 
právních předpisů, by mohly být zlepšeny; navrhuje, aby byly v rámci konference o 
budoucnosti Evropy přezkoumány také možnosti, jak posílit spolupráci v oblasti 
uplatňování práva Unie, a otázky tvorby pravidel a provádění zásad proporcionality a 
subsidiarity; domnívá se, že pokusy o oslabení ústavní integrity členských států 
představují porušení práva EU;

9. vyzývá ke zdokonalení legislativního procesu EU, který závisí na transparentnosti a 
odpovědnosti při vypracovávání právních předpisů, ale také na účasti občanské 
společnosti tam, kde je to vhodné; 

10. připomíná zásadu transparentnosti zakotvenou ve Smlouvách EU, jakož i právo občanů 
EU na spravedlnost a řádnou správu, jak je stanoveno v článcích 41 a 47 Listiny 
základních práv Evropské unie; upozorňuje, že tato práva a zásady požadují, aby byl 
občanům poskytnut odpovídající přístup k návrhům právních předpisům, které se jich 
týkají; trvá na tom, že tato práva a zásady by měly mít rovněž prvořadý význam pro 
členské státy při předkládání návrhů právních předpisů, jejichž účelem je provedení 
práva EU;

11. připomíná úsilí orgánů EU o vytvoření společné databáze a internetových stránek pro 
všechny části legislativního postupu, s politováním však konstatuje, že toto úsilí dosud 
neumožnilo dosáhnout tohoto cíle; má za to, že stávající a budoucí databáze a 
internetové stránky by měly všem dotčeným parlamentům umožňovat vkládání 
odpovídajících příspěvků;

12. opakuje názor, který již vyjádřil ve svém usnesení ze dne 17. ledna 2019 o strategickém 
šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních 
jednání v přípravných orgánech Rady EU; naléhavě vybízí Radu, aby vypracovala 
jednoznačná a veřejně dostupná kritéria pro označování dokumentů jako „LIMITE“, v 
souladu s právem EU, a aby systematicky přezkoumávala status dokumentů 
s označením „LIMITE“ v počáteční fázi, před konečným přijetím legislativního 
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aktu, včetně fáze před zahájením neformálních vyjednávání v rámci třístranných 
jednání;

13. zdůrazňuje, že řádné provádění a uplatňování právních předpisů Unie v souladu s 
článkem 197 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) má zásadní význam a jedná 
se o sdílenou odpovědnost členských států a orgánů a institucí Unie; vyzývá k 
vypracovávání vhodných hodnocení dopadů právních předpisů EU ex ante a ex post, a 
to včetně hodnocení dopadů na udržitelnost a na sociální, environmentální a genderové 
otázky, v souladu se závazkem Evropského parlamentu a Rady v rámci 
interinstitucionální dohody (IID) o zdokonalení tvorby právních předpisů;

14. zdůrazňuje, že členské státy musí být schopny řádně provádět právo Unie ve svém 
vlastním právním systému; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byly legislativní 
postupy vhodně načasovány tak, aby poskytovaly dost času k provedení ve 
vnitrostátním právu;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby společně a důsledně řešily problémy spojené s praxí 
tzv. gold-platingu (tj. regulace nad rámec unijních požadavků) při provádění a 
následném uplatňování práva EU, neboť tato praxe přináší nadbytečnou zátěž pro 
občany, podniky a správní orgány, vede k mylným představám o legislativní činnosti 
EU a posiluje neodůvodněnou skepsi vůči EU ze strany občanů; v tomto ohledu 
připomíná ustanovení IID o zdokonalení tvorby právních předpisů, které stanoví, že 
vnitrostátní opatření, která nejsou přímo spjata s dotčenými právními předpisy Unie, 
musí být jasně označena a zdokumentována členskými státy, přičemž prvky, které 
nejsou nijak spojeny s unijními právními předpisy, by mělo být možné rozpoznat buď 
prostřednictvím prováděcího aktu nebo aktů, nebo prostřednictvím souvisejících 
dokumentů; vyzývá Komisi, aby poskytovala pravidelné informace o dokumentování 
opatření v oblasti tzv. gold-platingu a opatření na boj proti tomuto jevu;

16. poukazuje zejména na nedostatečné provádění ve vnitrostátních právních předpisech, 
uplatňování a monitorování práva EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, navzdory 
tomu, že Komise a Rada během legislativního procesu EU návrhy právních předpisů v 
této oblasti často prosazují s velkou naléhavostí; vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, 
aby uplatňování práva EU v této oblasti proaktivně a komplexně monitorovaly a 
prosazovaly;

17. uznává, že abychom zajistili správné uplatňování práva EU a řádné fungování vnitřního 
trhu, občané a podnikatelé musí být informováni o otázkách vyplývajících z 
každodenního uplatňování práva EU; vyzývá k posílení spolupráce v této oblasti, mimo 
jiné i prostřednictvím systému SOLVIT;

18. zdůrazňuje význam řádného dialogu mezi Komisí a členskými státy ve fázi před 
zahájením soudního řízení;

19. zdůrazňuje důležitou úlohu, již při monitorování a prosazování účinných nápravných 
opatření na základě práva EU hrají také sociální partneři, subjekty zaměřené na 
prosazování rovnosti žen a mužů a organizace občanské společnosti; vybízí Komisi, aby 
posilovala povědomí o právech občanů a podniků vyplývajících z práva EU a dále 
podporovala stěžovatele tím, že bude zlepšovat jejich porozumění postupu před 
zahájením soudního řízení; naléhavě vyzývá Komisi jakožto strážkyni Smluv, aby 



PE658.830v02-00 6/8 AD\1216446CS.docx

CS

zahajovala vhodné šetření v případech, kdy občané či organizace občanské společnosti 
řádně upozornili na podezření na možné porušení práva EU;

20. zdůrazňuje důležitou úlohu oznamovatelů při monitorování řádného uplatňování práva 
Unie; naléhavě vyzývá členské státy, aby ve svém právním řádu provedly pravidla 
minimální ochrany, která byla dohodnuta v březnu 2019 a formálně přijata v říjnu 2019, 
a učinily tak ve výrazném předstihu před uplynutím dvouleté lhůty; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využily prostor, který směrnice ponechává, pro to, aby svěřily 
prováděcímu předpisu co nejširší oblast působnosti a zavedly finanční odškodnění osob, 
které utrpěly újmu v důsledku oznámení porušení práva Unie;

21. bere na vědomí 10% snížení počtu nových řízení o nesplnění povinnosti zahájených v 
roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 a zvýšení počtu nových řízení o nesplnění 
povinnosti v roce 2019; konstatuje, že podle přehledu nových řízení o nesplnění 
povinnosti probíhajících na konci let 2017, 2018 a 2019 byla s členskými státy vedena 
řízení o nesplnění povinnosti provést unijní legislativu nejčastěji v oblasti životního 
prostředí, mobility a dopravy, vnitřního trhu, finanční stability, finančních služeb a 
kapitálových trhů; 

22. vyjadřuje politování nad tím, že od prosince 2017 byl zaznamenán 20% nárůst počtu 
řízení o nesplnění povinnosti týkajících se právních předpisů EU v oblasti jednotného 
trhu, a vyzývá členské státy, aby prováděly právní předpisy EU ve svých právních 
řádech rychleji a svědomitěji; vítá postupné snižování počtu nových případů 
opožděného provedení právních předpisů EU ve vnitrostátním právu v letech 2017, 
2018 a 2019; se znepokojením však konstatuje, že se prodloužila průměrná doba 
potřebná k provedení unijních předpisů, přičemž v roce 2019 trvalo provedení směrnic 
ve vnitrostátním právu členských států o tři měsíce déle než v roce 2018; vyjadřuje 
politování nad tím, že navzdory pokroku dosaženému v poslední době zůstává otázka 
včasného a správného uplatňování práva EU v řadě členských států důvodem ke 
znepokojení;

23. vyzývá Komisi, aby považovala svou úlohu strážkyně Smluv za ústřední a aby 
reagovala prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti, kdykoli je to nutné pro 
zajištění řádného uplatňování práva Unie, s cílem zaručit občanům a podnikům EU 
právní jistotu; 

24. bere na vědomí, že Komise přestala využívat systém „EU Pilot“ jakožto výchozí 
platformu, jejímž prostřednictvím vedla dialog s členskými státy ohledně údajných 
případů porušení práva EU, neboť se ukázalo, že k postupu přidávala dodatečnou vrstvu 
byrokracie, aniž by přinášela skutečnou hodnotu; připomíná, že míra vyřešených 
případů v rámci mechanismu „EU Pilot“ činila v letech 2017 a 2019 77 % a v roce 2018 
73 %;

25. opět potvrzuje úlohu Evropského soudního dvora jako jediného orgánu, který rozhoduje 
o platnosti aktů orgánů EU; dále připomíná úlohu Evropského soudního dvora při 
zajišťování správného výkladu a provádění práva EU v souvislosti s prováděním 
dohody o vystoupení a v rámci budoucích vztahů se Spojeným královstvím.
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